
Kedves Besnyőiek!  

2017/1. szám

A Besnyői Hírmondó idei első lapszámá
ban többek között egy új kezdemé
nyezésről is olvashatnak, amit önkor
mányzatunk örömmel karolt fel, mert 
falutörténeti emlékek megörökítése a 
célja, ez pedig mindannyiunk épülését 
szolgálja. Híreket hozunk az iskolából, 
óvodánkból, és civil szervezeteink éle
tébe is bepillantást nyerünk. Így nem 
kis büszkeséggel számolunk be a nép

dalkör bodonyi jótékony célú szerepléséről, karatékáink sike
reiről, és arról az élénk közösségi életről, ami a babamama 
klubban zajlik védőnőnk szervezésében. 

Már ismert az idei falunap időpontja is: május 27.; már
is beírhatják a naptárjukba ezt a dátumot. Várjuk Önöket a  
március 15ei megemlékezésre, amire már javában készülnek  
iskolásaink. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, 
 polgármester

Nőnap 
alkalmából szeretettel köszöntjük  
Besnyő község  
hölgyeit, lányait, asszonyait,  
az Önkormányzat  
és a hivatal nevében 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester  
és dr. Bugyi Katalin kirendeltségvezető
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Tájékoztató a hulladékszállítás  
2017. évi rendjéről
Társaságunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2017ben is ellátja 
teljes körűen a közszolgáltatás keretében a kommunális és 
szelektív hulladékgyűjtést.

Kommunális hulladékgyűjtés és szállítás napja azonos az 
elmúlt évivel. Az edényzet kihelyezésének időpontja: reggel 
7 óráig

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy lehetőleg áttetsző mű
anyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi reggel 7 óráig a  
következő, elkülönítetten gyűjtött anyagokat:
 Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok
 Tiszta csomagoló fóliák, fém és aludobozok (sörös, üdítő, 

konzerves)
 Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagoló

anyagok (pl. tejes és gyümölcsös, TetraPack)
Az így elszállított, Önök által előválogatott anyagokat mun

katársaink telephelyünkön tovább szelektálják. 
Gyűjtési időszak: Havonta egykét alkalommal.

Újrahasznosítható hulladékok szállítása az ingatlanokról: 
2017. január 27.,2017. február 24., 2017. március 24., 2017. 
április 28., 2017. május 26., 2017. június 30.,2017. július 28., 
2017. augusztus 25., 2017. szeptember 22., 2017. október 
27.,2017. november 24., 2017. december 22.

FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladé
kok közé üveget NE helyezzen a zsákokba! Mindig gondoljon  
arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak, ezért 
lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, la
posra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtőzsákba!

Üveghulladékok gyűjtése
Társaságunk minden településen biztosítja az üveghulladék 
elkülönített gyűjtését, az Önkormányzatokkal közösen kijelölt 
üveghulladék gyűjtőpontokon. 

Komposztálható hulladékok gyűjtése
Évente 10 alkalommal biztosítjuk a ZÖLDHULLADÉK elszál
lítását, melyből 2 alkalom a karácsonyi fenyőfa szállítását 
biztosítja. A zöldhulladék gyűjtéséhez, illetve szállításához 8 
db biológiailag lebomló zsákot biztosítunk térítésmentesen. 
Amennyiben Önnek több zsákra van szüksége, ezeknek be
szerzési forrásáról a honlapunkon tájékoztatjuk.

Komposztálható hulladékok szállítása az ingatlanokról:
2017. január 12.,2017. január 26., 2017. április 13., 2017. má
jus 25., 2017. június 22., 2017. július 20., 2017. augusztus 31., 
2017. szeptember 28.,2017. október 26., 2017. november 23.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy ki
helyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban  
kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM ke
rülhet.

Házhoz menő lomtalanítás
Társaságunk a 2017. évben is elvégzi évente legalább egy 
alkalommal  az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett idő
pontban  a háztartásban keletkezett lom háztól történő el
szállítását, úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, 
eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivéte
lével a kisebb méretű anyagokat a hatékonyabb elszállítás, és 
a szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsá
kolva, kötegelve szállítjuk el.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így NEM szállítjuk el:
 gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati 

hulladék,  építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, 
ipari hulladék;

 elektromos, elektronikai készülékek (pl. TVkészülék, hűtő
gép…);

 veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, vala

mint gazdálkodóivállalkozói tevékenységből származó  
hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. 
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elér

hetőségen jelezze a szolgáltató felé.
FONTOS: Kérjük, hogy jelezze lomtalanítási igényét, és 

csak a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az 
előre egyeztetett időpontban.

Hulladékgyűjtő edény azonosító MATRICA
Az Önnek kiküldött 2017es matrica azt a célt szolgálja, hogy 
kiragasztásával igazolja, hogy az adott ingatlan jogosult az 
adott űrmértékű és darabszámú hagyományos edényzettel 
hulladékszállítás igénybevételére, ezért kérjük az edényzetre, 
jól látható helyre ragassza fel matricáját!

További információ:
Email: info@vertikalrt.hu; Honlap: www.

vertikalzrt.hu

Régiós elérhetőségek:
Központ, Polgárdi régió: 22/576070;  

kommunalis@vertikalrt.hu
Adonyi régió: 25/504520; info@deszolg.hu

Sárbogárdi régió: 25/508990; 
sarbogard@deszolg.hu

A tűzgyújtás rendje
A levegő tisztaságának, valamint a lakosság egészsé
gének védelme érdekében az avar és kerti hulladék 
égetését  csak az alábbi időpontban lehet végezni:

Egész évben csütörtök 13.00 órától  
péntek 22.00 óráig.

Ünnepnapokon, valamint a fent  
meghatározott időponttól  
eltérő időpontban az avar  

és kerti hulladék égetése TILOS.
Mindenkit kérünk, hogy a tűzrendvédelmi és az 

együttélési szabályokat tartsa be!
Abban az esetben, ha az égetést nem a meghatáro

zott napon vagy időpontban végezték, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi hatóságá
nak tűzvédelmi hatósági eljárást kell indítania.
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Kedves Olvasóink, kedves Besnyőiek!
Örömmel adjuk hírül, hogy Fónad Józsefné, községünk 
korábbi első számú vezetője javaslatára sorozatot indí-
tunk a Besnyői Hírmondóban „Mesék a régi Besnyőről” 
címmel. 

Célunk, hogy a lehetőséget és teret adjunk mindazok 
visszaemlékezéseinek, akik már több évtizede élnek  
falunkban, és a rovatban megjelenő írásokkal mind az 
idősebb, mind a fiatalabb korosztályba tartozók hasz-
nos, érdekes, lelki táplálékot jelentő információkhoz jus-
sanak, illetve hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy 
az újabb generációk is megismerjék közös múltunk da-
rabkáit. 

Lelkesedéssel tölti el önkormányzatunkat, hogy a kez-
deményezés nyomán sok régi történetet óvhatunk meg 
közös erővel a feledéstől, és az elbeszélések révén job-
ban megismerhetik, megérthetik, elfogadják a fiatalok is 
Besnyőt, az itt élőket, és erősödni fog bennük az idetar-
tozás érzése, a közösségi érzés. 

Kérjük, osszák meg Önök is emlékeiket, kedvenc  
történeteiket régvolt eseményekről, bálokról, ünnepek-
ről, hétköznapokról, munkáról és szórakozásról, embe-
rekről, épületekről! Járuljanak hozzá saját meséjükkel 
falutörténeti emlékeink összegyűjtéséhez! Várjuk írásai-
kat a polgarmester@besnyo.hu email címen.

Fogadják szeretettel az ötletgazda, Fónad Józsefné, 
Nellike első írását!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyői Lakosok!
Itt élünk ezen a nagyon szép kis településünkön, gyönyö
rű parkkal, játszótérrel, gondozott szép szilárd burkolatú 
utcákkal, gyönyörű lakóházakkal, valamennyi közművel 
ellátva, mely szolgálja a kényelmünket. A vezetékes és a 
mobiltelefon lehetőséget ad, hogy rokonainkkal, baráta
inkkal folyamatosan tartani tudjuk a kapcsolatot.

Óriási fejlődés a számítógépek megjelenése, azok 
használata további tudás megszerzésére, kapcsolatok 
tartására,  régi kedves ismerősök felkutatásához nyújt  
segítséget, és még soksok egyéb információ megszerzé
sére ad lehetőséget.

Nem ilyen volt ez a kis település 6070 évvel ezelőtt. 
Milyen is volt, nagyon jó lenne, ha az itt élő idősebbek, 
szüleik, nagyszüleik visszaemlékezéséből ezt a fiatalok és 
a később településünkre beköltözők is megismernék.

Nem személyekre gondolok, hanem épületekre, tanyai 
lakásokra, az állattartó telepekre, milyenek voltak a köz
épületek, azok felszereltsége, milyen volt az egész tele
pülés környezete, közlekedési helyzete, útviszonyok stb., 
stb. Jó lenne, ha a helyi újságban lehetőséget kapnánk 
arra, hogy minden alkalommal megjelenne egyegy visz
szaemlékezés – maximum – egy oldalban. 

Fontos lenne, hogy partnerek legyenek ebben a már 
nyugdíjas pedagógusok, az óvodában, a községházán, 
tszben dolgozók, akik éltek a tanyákon, és mindazok a 
személyek, akiknek soksok mesélnivalójuk van a régmúlt 
Besnyőről.

AZ ÉN MESÉM
Én 1966ban kerültem Besnyőre, a Zrínyi utca 2ben épít
keztünk. 

A Fő utcán még megvolt a vasúti sín, járda nem volt, ha 
sáros idő volt, a vasúti talpfákon lépegetve tudtunk arány
lag sármentesen eljutni a Községházáig. Ott tovább halad
ni nehéz volt, mert ott megint sár, esetleg egykét kövön 
átlépegetve lehetett a boltig eljutni, ami akkor a jelenlegi 
„Presszó” helyén volt. Igaz, már önkiszolgáló vegyesbolt
ként üzemelt.

A kisvonat szerepe az volt, hogy FelsőBesnyőről in
dulva szállította a cukorrépát az Ercsi Cukorgyárba. Még 
1968ban üzemelt, a kisfiammal örömmel integettünk 
neki, amikor a ház előtt elhaladt. 1970es évek elején ezt 
megszüntették és a síneket felszedték. Na, ekkor a telek
ről kijutni sáros időben igazán nem volt egyszerű feladat, 
a sárba „nyakig” süllyedtünk. Szilárd burkolattal csak a  
Petőfi és a Fő utca volt ellátva. 

Milyen is volt a mostani Községháza épülete? Ha belép
tünk az ajtón, balra az első iroda az autóbuszvezetőknek 
volt a pihenője, de gyakran ott tartózkodott a körzeti rend
őr is,  gondolom az volt a „rendőrségi iroda” is. A balra 
bent, hátul lévő helyiségbe hordtuk a kisbabákat, ahol a 
körzeti orvos és a védőnő fogadta az anyukákat és a ba
bákat, tehát ez volt a Tanácsadó helyiség. 

A Tanácsterem nem változott, jobb oldalon voltak az iro
dák. Fűtés szenes kályhával, és talán a Tanácsteremben 
már megvolt a cserépkályha is. Mellékhelyiség hátul kint 
a melléképületben. 

Volt az épület falán a bejárattól balra, a sarokban egy 
nyilvános telefon, mely az esti órákban működött. Ami
kor a hivatal bezárt, át kellett kapcsolni ide a vonalat. Ez a 
rendszer volt még a 90es években is.

Elevenen él bennem az Orvosi Rendelő épületének em
léke is, de ezt majd a következő mesémben mondom el, 
ha addig valaki más nem írja meg.

Előfordul, hogy esetleg mások másképpen emlékeznek 
néhány dologra, de kiegészíteni, hozzáfűzni mindenki el
beszéléséhez lehetőség lesz.

Folytatódjon a mese tovább!
Köszönettel: 

Fónad Józsefné

FALUNAPI ELŐZETES
Besnyő Község Önkormányzata ezúton értesít 

minden kedves érdeklődőt, hogy hagyományos
GYERMEK és CSALÁDI NAPUNK,   

a BESNYŐI FALUNAP 
ez évi időpontja: 2017. május 27.

A műsorban fellépő sztárvendégek:
Bereczki Zoltán, Wolf Kati, Márió

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Mesék a régi Besnyőről
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ISKOLAI HÍREK
FÉLIDŐ
Rengeteg ünneppel telt a december hónap. Fonto
sak ezek az együttlétek, hisz az összetartozás, a közös 
gondol kodás alkalmai. Készülünk is ezekre az alkalmak
ra, hisz a legfontosabb, hogy örömet szerezzünk egy
másnak. 

Az adventi gyertyagyújtás 4 héten keresztül iskola
szintű projekt, ahol együtt ráhangolódunk a szeretet 
ünnepére. Az adventi vásáron megmutatkozott a pe
dagógusok, szülők kreativitása. Soksok szép, értékes 
dolgot kínáltak megvételre. Az idei évben a Sziront’Art 
Egyesület rendezvényén is részt vettünk, s örültünk a 
felkérésnek. Élő, mozgalmas, tartalmas este volt, s a 
színvonalas koncert emelte a nap fényét.

Igaz, hogy az utolsó pillanatban, de elkészült a betle
hemünk. A gyerekek nevében köszönjük Farkas Lajos-
nak, aki az anyagtól a kivitelezésig vállalta a felkérést. A 
világításban, berendezésben Ágoston József segített. 
Ismét egy kollektív összefogásnak lehettünk részesei. 

Az idén is a szülők segítségével, aktív részvételével 
rendeztük meg a Lucanapot. Ötletes beöltözők, boszik 
közül kellett az első három helyezettet kiválasztani. Ez a 
program is sikeres volt, hisz rengeteg játék, finomság 
várta a gyerekeket.

A tanórán kívüli tevékenységek mellett azonban a 
legfontosabbnak a tanulást tartjuk. Vészes gyorsaság
gal közelgett a félév. Ahány kisgyerek, annyi érték, de 
annyifélék is. 

Nehéz a mai gyerekekkel elhitetni, hogy kell a szóra
kozás, a sok közös együttlét, de a legfontosabb, hogy a 
napi következetes munkával készüljenek a felnőtt élet
re. Ezt most élesben a 8. osztályosok tapasztalták meg, 
akik január végén egy igen nehéz központi felvételit 
írtak. Beiskolázásuk most kiemelt feladatunk, melynek 
során az osztályfőnök és a szülők jó, együttműködő 
kommunikációja igen fontos. Ekkor kerül a gyerek elő
ször abba a helyzetbe, hogy élesben megtapasztalja 
a középiskola elvárásait, hisz valamilyen szinten egy 
megmérettetés a felvételi. Ugyan nincs egészen össz
hangban az iskolai tananyaggal, éppen ezért nagyon 
nehéz. Bízom abban, hogy sikerrel veszik az akadályt, 
s sikerül mindenkit oda beiskolázni, ahol szeretne  
továbbtanulni. Egyre több visszajelzés érkezik a kö
zépiskolákból az ott tanuló diákokról, eredményeikről. 
Nem kell szégyenkeznünk, s a szülők is büszkék lehet
nek rájuk. 

Félévzáró értekezletünkön számba vettük eredmé
nyeinket és hiányosságainkat. Közös gondolkodással 
kell azon dolgoznunk, hogy a motiválatlan, esetenként 
felelőtlen, lusta kisdiákot is rábírjuk a rendszeres tanu
lásra. Sajnos ilyen tanulónk is van pár. Így fordulhatott 
elő, hogy öt kisgyerek kapott elégtelen minősítést egy 
tantárgyból. Még szorosabb együttműködésre van 
szükség a családdal, s velük másképp kell foglalkoz
nunk. Tettük ezt eddig is, de esetenként komoly el
lenállásba ütközünk, mely sajnos kirívó magatartással 

is párosul. A cél, hogy őket is eljuttassuk a megértés 
azon szintjére, amikor elfogadják, hogy szabályok nél
kül nem megy. 

Kitűnő tanulók is lettek félévkor. Rendkívüli szorga
lommal, akaraterővel lehet kitűnő eredményt elérni. 
Rájuk büszkék vagyunk. 

Az első osztályban szöveges értékelés van, s ott ki-
válóan megfelelt 4 tanuló: Benyovszki Máté, Gábor 
Gyula Levente, Somogyi Noémi és Bula Ádám.

A 2. osztályban kitűnő: Kaszap Elina, Miskei Bianka, 
Szikszai Thesszalia és Varga Nóra.

4. osztály: Zarycki Emma, Kroó Zoltán.
A felső tagozatban az 
5. évfolyamon: Horváth Viktor, 
6. évfolyamon: Pető Petra, 
7. évfolyamon: Horváth Márton és Miklós Melinda, 
a 8. évfolyamon Varga Dorina és Németh Barnabás 

tanulók bizonyítványa kitűnő.
Az idei félévben sok volt a hiányzás. Sajnos a bárány

himlő és az influenza hetekre otthon tartotta a gyereke
ket. Feladatainkat a 2. félévre a félévzáró értekezleten 
fogalmaztuk meg, mely feladatokat a szülőkkel, diá
kokkal együtt szeretnénk megvalósítani. Kiemelt ren
dezvényünk az immár hagyományosnak mondható 
jótékonysági bál, mely a szülőkkel összefogva, a mi 
gyerekeinkért történik. 

Az összefogásnak szép példája, hogy Péter Mónika 
szülő segítségével 30 db laptophoz jutottunk a MOL
tól, s Farkas László, volt diák hangfalakat, írásvetítőt 
ajándékozott az iskolának. Február 14én sikerült a 
Sziront’Art segítségével eljutni a laptopokért Száz
halombattára. Jelenleg a gépekre kell feltelepíteni a 
program okat, hogy használni lehessen azokat tanórán 
is.  

Jártunk az óvodai szülői értekezleten, s rövid tájé
koztatást adtunk az intézményben folyó nevelőoktató 
munkáról. 

A szülők megismerhették a leendő elsős tanító né-
nit: Benkó Alexandrát. 

A kagylókiállításon sok érdekes információ elhang
zott a tengeri élőlények világáról. 
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Természetesen a vásárlási lehetőség tetszett a leg
jobban a gyerekeknek.

Szeretettel várunk  
minden érdeklődőt az 1848-49-es  

forradalom és szabadságharc  
tiszteletére rendezett  

ünnepségünkön, március 14-én,  
a meghívó szerint.

Gratulálunk Szladki Vilmos 8. osztályos tanulónk-
nak, aki körzeti angol versenyen, melyet a dunaújvárosi  
Széchenyi Gimnáziumban rendeztek meg, 71 tanuló 
között 12. helyezést ért el.

A második félévben is a tanulást tekintjük a fő tevé
kenységnek, s mellette számos szabadidős programot 
kínálunk a gyerekeknek. 

Szülő, pedagógus, diák részéről az eredményesség 
legyen a fő vezérfonal a hátralévő időben!

Mátyási Sándorné
igazgató

200 éve született iskolánk névadója,  
Arany János

Arany János 1817. március 
2án látta meg a napvilágot 
Nagyszalontán. Apja kevés 
földdel és kis házzal bíró föld
műves volt. A családot tüdő
baj sújtotta, a nyolc gyerek 
közül csupán Sára és János 
maradt életben. Érzékeny, fé
lénk, visszahúzódó gyermek 
volt. Iskoláit 18231833. kö
zött végezte Nagyszalontán 
(segédtanítói állás), majd ezt 
követően Debrecenben.

Ezután Kisújszálláson egy 
évig segédtanító volt. 

Tanulmányait 1835 tavaszán fejezte be Debrecenben. 
Érettségivel nem rendelkezett, viszont rengeteget olvasott, 
leginkább római alkotóktól. 1836 februárjában színész
nek állt. Anyja rövid időn belül meghalt, apja pedig meg
vakult. A családi drámák hatására, bűntudattól vezérelve, 
felhagyott a színészettel. 1836 ősze és 1839 januárja közt 
korrektor (rektorhelyettes) Szalontán (magyar és latin gram
matika), 1839 elején lemondott állásáról. 1840 tavaszán má
sodjegyző lett.

Ez az állás biztosította számára a családalapítás lehe
tőségét, 1840ben meg is házasodott. Felesége Ercsey  
Julianna, két gyermekük született: 1841ben Juliska, 1844
ben László. 

Szilágyi István rektor biztatására 1844től fordított görög 
és angol (Shakespeare) drámákat. 1845 júliusa végén hoz
záfogott Az elveszett alkotmány című vígeposz megírásá

hoz. Ezzel megnyerte a Kisfaludy Társaság 25 aranyos pá
lyadíját.

Igazi sikert, elismerést – és Petőfi Sándor barátságát – az 
1846 nyarán írt Toldi hozta meg számára. 1847ben ismét 
megnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját. Ebben az idő
ben sok epikus művet írt: Rózsa és Ibolya, Szent László 
füve, Murány ostroma, valamint ekkor írta a Toldi estéje 
nagy részét is. 

Az 1848as forradalom külső szemlélője, majd rövid ideig 
nemzetőr volt, később belügyminisztériumi fogalmazó lett 
Debrecenben és Pesten. Az orosz beözönlés után bujdosnia 
kellett. Elveszítette állását, a Világosnál történt fegyverleté
tel pedig még az anyagi összeomlást is elhozta számára. Fél 
évig Geszten, a Tisza családnál nevelősködött. 1851 őszén 
tanár lett a nagykőrösi főgimnáziumban.

Egyre többet szenvedett a testi, ill. lelki problémái miatt. 
1860ban Pestre költözött, ahol a Kisfaludy Társaság igazga
tója lett. Bekapcsolódott a pesti irodalmi és politikai életbe 
(Csabatrilógia első része: Buda halála). 1865ben a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) titkára lesz, 1870ben főtit
kára. 1863ban meghalt Juliska, emiatt sokáig elhallgatott 
benne a költő. 

1876ban lemondott a főtitkárságról, az 1877es boldog 
nyarat a Margitszigeten töltötte. Ekkor írta  titokban, nem  
a nyilvánosság elé szánva  az Őszikék (kapcsos könyv)  
verseit. 1879ben befejezte a Toldi szerelmét. 1882. október 
22én halt meg.

Arany János az egyik leggazdagabb szókinccsel rendel
kező, legműveltebb költőnk volt. Epikus művei, gyönyö
rű versei mellett drámai hangvételű balladái teszik nevét  
felejthetetlenné.
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A Pöttömsziget Óvoda hírei 
A farsang Magyarországon vízkereszttől a húsvét vasár
napot megelőző negyven napos böjt kezdetéig tart. A 
hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús la
komák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük 
a tavaszt. A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, 
életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok jellemzik. 

Februárban intézményünkben a farsang témakörében 
folytak a tevékenységek. 

Február 14én az iskolából a 4. osztályosok látogatták 
meg a nagycsoportosokat, és együtt készítettek bohócos 
játékot. 

Február 16án, csütörtökön óvodánkba beköltözött a 
tréfa és a bolondozás, mivel ekkor rendeztük meg hagyo
mányos farsangi mulatságunkat. 

A farsangi hangulatot már az óvodába belépéskor meg
alapozták a mókás dekorációk. Már a reggel folyamán 
nagy volt a sürgésforgás a folyosókon, mivel a szülők 
lelkesen öltöztették gyermekeiket a látványosabbnál lát
ványosabb jelmezekbe, hogy azokban köszönthessék tár
saikat és az óvó néniket a csoportszoba ajtajában. Közös 
tánccal, énekekkel, versekkel, csúfolódókkal, álarcokkal, 
zenés műsorral, szórakoztató játékokkal űztük el a telet. A 
jókedv fokozásához hozzájárult a farsangi fánk, amit min
den gyermek jóízűen fogyasztott el. 

A gyermekek vidám légkörben, változatos tevékenysé
gekben vehettek részt, melyeknek elsődleges alapja az ön
feledt játék, szórakozás volt, így minden ovis maradandó,  
pozitív élményekkel tért haza. 
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A Méhecske csoport faházikót kapott ajándékba a Komá
romi családtól. A gyerekek nagy örömmel vették birtokba, 
és azóta is szívesen játszanak a házikóban. 

Óvodánk az őszi jótékonysági rendezvény bevételéből 
sóterápiás készüléket vásárolt. A tisztított, sós levegővel 
erősítjük a gyermekek immunrendszerét, a légzőszervi 
megbetegedéseket megelőzzük. 

A Méhecske csoportos gyermekek mindig érdeklődéssel 
vesznek részt a fejlesztő tevékenységekben. 

A Süni csoportosok kedvelt tevékenysége a buszos játék. 

Nagycsoportban elmélyült játék folyik a barátokkal.
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A Besnyői Népdalkör hírei
A Szironta Együttes kezdeményezésére jótékonysági ad
venti  műsort adtunk Bodonyban, 2016. december 10én. 

A bevétel egy bodonyi mozgássérült asszony, Mille 
Zsuzsanna megsegítését szolgálta, aki ezzel az összeggel 
kiegészítve meg tudta vásárolni az életvitelét segítő eme
lőgépet. A család és a bodonyi lakosok hálásan köszönték 
a segítséget.

A műsor után vacsorával egybekötött baráti beszélge
tésen idéztük fel őseink közös múltját. Kovács István pol
gármester, Kiss László egyesületi vezető, a rendezvény 
házigazdái és Csomós Albertné, a népdalkör vezetője 
egyesületeik nevében is köszöntöttek bennünket, és egy
ben üdvözletüket küldték besnyői rokonaiknak, ismerőse
iknek. A finom húslevest, a bodonyi töltött káposztát, a 
süteményeket a népdalkör asszonyai készítették részünk
re.

Elővettem az albumokat, amelyekben régebbi, besnyői  
és bodonyi közös szerepléseink vannak megörökítve. 
Meghatódva ismerték fel a már elhunyt népdalköri tago
kat és a kísérőiket a fotókról.

Kovács István polgármester kifejezte reményét, hogy 
településeink között gyakoribb lesz a találkozás,  ő erre 
fog törekedni a jövőben. 

A népdalkörök részéről is felmerült annak igénye, hogy 
fel szeretnénk újítani a korábban jól működő kapcsolattar
tást, keressük ennek lehetőségét.

A Szironta Együttes Ádvent sétány rendezvényén,  
december 17én karácsonyi dallamokat adtunk elő.

Szuszán Jánosné 
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Baba Farsang
A februári babamama találkozón farsangi ünnepséget 
tartottunk. A beöltözködés nem volt kötelező, de szin
te minden gyerkőc valamilyen jelmezt vagy kiegészítőt  
öltött. 

Ismételten jó hangulat volt, szép létszámban összegyűl
tünk, és az időjárás is kegyes volt hozzánk. 

Novemberben a CaoNatur (régebben Caola) cég né
hány termékkel támogatta a babamama klubunkat. Dec
emberben már ebből kiosztottuk a babaolajat, de a másik 
két termékből csak 45 darabot kaptunk. Nem tudtam, 
hogyan is oszthatnám el igazságosan, ki mit kapjon. Így 
a farsangolás ötlete – amelyet most az egyik édesanya 
vetett fel – adta a megoldást. Hiszen, ha jól emlékszem, 
régesrégen az óvodai és az iskolai farsangi bálokon is 
volt tombola. Nekem más dolgom sem volt, mint a 10 

nyereménytárgyra  számot ragasztani. A nyerőszámokat 
érkezési sorrendben húzták ki az édesanyák, a rendezvény 
vége felé pedig kiosztottuk az ajándéktárgyakat. A szeren
csén múlt, hogy kikhez került popsikrém, kik lettek a cég 
logójával ellátott kis törölközők tulajdonosai, valamint ki 
lett egy másik cég által ajándékozott kislabda gazdája. 

Kedves anyukák, köszönöm nektek ismét, hogy eljötte
tek és aktívan részt vettetek az eseményen!

A következő babamama találkozó 2017. március 8án, 
szerdán 911 óráig lesz az Önkormányzat Tanácstermé
ben. További információkat az esetleges változásokról a 
Baba-Mama Klub Besnyő facebookos zárt csoportban 
találhatnak az érdeklődők.

Páli Szilvia védőnő

Folytatás a 10. oldalon
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Baba Farsang
Folytatás a 9. oldalról
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KARATE EREDMÉNYEK

Az Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület 2016. 
november 19én a Sziget Kupa harcművészeti versenyen 
vett részt, ahol közel 300 versenyző nevezett, a kicsitől 
egészen a felnőttig. Ezen a versenyen a nevezők meg
mutathatták tudásukat kiba dachi versenyszámban, ahol 
egy állásban 10 db ütést kellett végezni helyben. Majd kö
vetkeztek a katák, az úgynevezett formagyakorlatok. Kis  
idővel később a csapat katák, ahol 3 fővel együtt kellett 
bemutatni a formagyakorlatot. Nem sokkal később szi
vacs kumiték kezdődtek, ahol egy kockaszivacsot kellett 
a másik versenytárs mellényére helyezni karate techniká
val. És végül a kumite, a küzdelem következett. 

Az iváncsai klub tagjai jól szerepeltek, 
eredményeik a következők:
Patatics Benjámin  katakumite  IV. helyezés
Szűcs Jázmin  kata  bronzérem
Fülöp Zsófi  kibadachi  aranyérem
Kosztopulu Szandra kiba dachi  ezüstérem
Medve Natália kiba dachi  bronzérem 
 szivacs kumite  bronzérem
László Vivien, 
Kosztopulu Szandra 
és Fülöp Zsófi csapat kata:  ezüstérem

Nem sokat tudtak piheni az iváncsai sportegyesület ver
senyzői, hiszen nem sokkal később meghívást kaptak a 
karatékák Ercsibe, a Barátság Kupára, ahol közel 150 
versenyző szerepelt. Bachmann Tibor csak egy verseny
számra készítette tanítványait, a keddi illetve a pénteki 
besnyői edzéseken is csak a formagyakorlatokat tanulták 
és csiszolták. 

Az eredmények a következők:
Patatics Benjámin  bronzérem
Szűcs Jázmin  bronzérem

Medve Natália  bronzérem
Kosztopulu Szandra  bronzérem
Fülöp Zsófi  bronzérem
Simon Szilárd  bronzérem
Gratulálunk a versenyzőknek!

Az egyesület tagjai és a vezető edző Bachmann Tibor  
továbbra is várják a mozogni vágyókat. 

Érdeklődni az edzések helyszínén, vagy telefonon lehet, a 
0670 373 1695ös számon.

Iváncsai Kiai Shotokan Karate  
Sportegyesület
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